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Referat af Bestyrelsesmøde 06/2022  
18. november kl. 17.00 i Vejen Sportshotel 
 

 
Deltagere: Henrik Møller-Nielsen, Mogens Høj, Bjørn Wichmand, Hans Bruun & Brigitte 

Jerkel  
Afbud: Henriette Juel Bruhn & Karsten Lemche  
Referent: Ture Hansen 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse referat 05-22 
Godkendt 
 

3. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning 
 

3.1 Status på DASUs IT-systemer 
DASU har modtaget tilbud på opdatering af vores nuværende klub- og medlemsportal. 
Bestyrelsen fik forslaget præsenteret på et Teams-møde den 8. november. 
Bestyrelsen drøftede forslaget, men inden der tages endeligt stilling, så ønsker bestyrelsen 
at høre klubberne om deres ønsker og behov til DASUs centrale IT-system. Derudover skal 
der udarbejdes en beskrivelse af de nuværende processer og indarbejdelse af forslag til 
forbedringer. Der indkaldes til møde i starten af 2023. 
 
3.2. Henvendelse fra Michael Eisenberg (B22-083) 
Bestyrelsen har modtaget tilbud fra Michael Eisenberg vedr. PR-arbejde til vej- og 
rallysporten. Bestyrelsen tager i første omgang en drøftelse med udvalgene om deres 
behov og ønsker. 
 
3.3. Henvendelse vedr. nyt adm. cirkulære om støjmåling (B22-084) 
Der er i offroad-regi blev udarbejdet forslag til nyt adm. cirkulære. vedr. 
forbikørselsmålinger. Bestyrelsen takker for initiativet og har efterfølgende drøftet det 
med DASUs miljøudvalg. Der er en række punkter, der skal afklares før et nyt adm. 
cirkulære. evt. kan offentliggøres. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe med 
interessenter fra offroad-klubberne samt DASUs miljøudvalg, der i fællesskab kigger på det 
i løbet af 2023.  
Miljøudvalget indkalder til 1. møde i arbejdsgruppen i starten af 2023.   

 
3.4. Henvendelse fra banesportsdommerne (B22-085) 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra en gruppe banesportsdommere vedr. 
dommerseminar og status i forhold til banesportsudvalget. 
Bestyrelsen er enig i, at der skal afholdes et statusmøde med dommerne i januar, når de 
nye banesportsudvalg er på plads. 
Der udsendes invitation i januar 2023. 
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3.5. Status på promotoraftaler 2023 
Ture Hansen orienterede kort om status på promotoraftaler for 2023. 
 
3.6. Ansøgning fra AGK vedr. indkøb af simulator (B22-087) 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra Als Gokart Klub vedr. indkøb af simulator til 
klubben.  
Bestyrelsen besluttede at bevilge 50% af det samlede beløb til indkøbet.  
Karsten Lemche tager en drøftelse med klubben om udstyret og e-sport i DASU. 
 
3.7. Henvendelse fra VU vedr. udviklingsbudget 2023 (B22-086) 
Bestyrelsen har fået henvendelse fra Vejsportsudvalget vedr. frigivelse af yderligere midler 
til udvikling af sporten. Bestyrelsen er positive over for ideerne og tiltagene, men 
fastholder i første omgang at det afsatte budget til udvikling i vejsporten bør være 
tilstrækkeligt til at komme i gang. Hvis der er behov for frigivelse af flere midler, så skal de 
resterende projekter beskrives yderligere og der skal fremsendes budget m.v. 
 
3.8. Danish Karting League 2023 
Bestyrelsen og kartingudvalget er ved at lægge sidste hånd på det nye setup for dansk 
karting for 2023. Kartingklubberne er blevet informeret om de overordnede linjer. Mere 
info følger snarest. 

 
4. Økonomi 

i.a.b. 
  

5. Repræsentantskabsmøde 2022 
 
5.1. Gennemgang af og forberedelse til repræsentantskabsmødet 2022 
Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag og præsentationer til 
repræsentantskabsmødet. 
 

6. Sekretariatet 
I.a.b. 
 

7. Status på ny struktur fra 2023 
 
7.1. udvalgsmedlemmer 
Bestyrelsen har arbejdet intensivt på at finde de nye formænd for sportsudvalg og 
tværgående udvalg, og kan oplyse at følgende udvalg er på plads på nuværende tidspunkt. 
 
Sportsudvalg: 
Banesport asfalt: ikke besluttet endnu 
Banesport offroad: Stefan Grønhøj Thomsen 
Dragracingudvalget: Lene Jensen 
Kartingudvalget: Peter Thornemann 
MRC: Steen Jeffers 
Rally: Kenneth Svendsen 
Vejsportsudvalget: Ole Skov 
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Tværgående udvalg: 
Disciplinærudvalget: Thue Hessellund 
Eliteudvalget: Ikke besluttet endnu 
Historisk Udvalg: Søren Duun 
Miljøudvalget: Viggo Lemche 
Reglementsudvalget: Ikke besluttet endnu 
Sikkerhedsudvalget: Arne Pagh 
Teknikudvalget: Joachim Daus-Petersen 
Uddannelsesudvalget: Lars Stærkær 
 

8. DIF og Team Danmark 
 
8.1. DIF 
DASU har i samarbejde med Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning (KFF) og Københavns 
Gokartbane (LUG) søgt om midler fra DIFs initiativpulje til at afsøge om digital motorsport, 
bevægelses- og samarbejdsopgaver og gokart kan bidrage til en udviklende og nyskabende 
vej i arbejdet med kriminalitetstruede unge. De unge får trænet køreegenskaber i digital 
motorsport, gennemgår kartingkursus på rigtig bane i el-karts, og uddannes til simple 
opgaver som frivillig. Pædagoger og sagsbehandlere får kursus i brug af digital motorsport 
samt introduktionskursus til karting. 
DIFs bestyrelse har besluttet at bevillige penge til projektet, der starter op i 2023. 
 
8.2. Team Danmark 
DASU er i samarbejde med Team Danmark ved at lægge sidst hånd på den nye Masterplan 
for 2023. Når aftalen er endeligt på plads, kommer der mere info fra talent- og 
eliteafdelingen om indsatsområder og planer for 2023. 
 

9. FIA-relateret 
 
9.1. NEZ- status  
FIA arbejder på en revidering af zone-systemet i FIA og på det kommende FIA-møde i 
december 2022 vil fremtiden for NEZ bliver besluttet.  
Der kommer yderligere info, når vi har fået nyt fra FIA. 
 

10. Eventuelt 
i.a.b. 
 

11. Mødekalender 2022 
19. november – Repræsentantskabsmøde 2022 


